
Stärk och synliggör det personliga varumärket

Vi bygger upp det personliga 
varumärket i Spinn Off via: 

• Mingelmöten
• Kroppsspråk
• Attityd och förhållningssätt
• Hisspresentation
• Att bygga varumärke
• Grafisk Profil
• Sociala Medier
• 2 tillfällen med rådgivning och coachning

Coach och mental tränare 
Kerstin Nordlöf Vestin 
Jang Mental Träning
Tel. 070-336 13 48
kerstin@jang.se

Kommunikation och marknad 
Victoria Boson
Maxprofil
Tel. 070-295 30 55
vic@maxprofil.se

Projektägare:   Augeri Resurs

Samarbetspartner: 
                                   Samt Futura Kramfors, Q-nätverket Sollefteå och Mittnätverket Vendela Härnösand.

BOKA 
IN!

Nu drar vi igång Spinn Off projektet, där målet är att känna sig 
bekväm i att skapa möten i alla affärssammanhang.
Ett projekt som synliggör och stärker det personliga varumärket. Allt för att kunna höja omsättning, lönsam-
het och främja tillväxten för företagande kvinnor i Ångermanland. 

Genom att få till mer slagkraftiga presentationer av sina produkter/tjänster, samt synliggöra sitt varumärke 
ännu mer, maximerar vi antalet affärsmöjligheter.

         Måndag 30 september kl. 15.00 på Pinassen Arken

 Kick Off föreläsning
Sophia Sundberg från Ypsilon AB kommer att lära oss hur man får resultat av att 
affärsnätverka. Som vinnaren av 2009 års ”Årets Affärsnätverkare” så delar hon 
med sig av konkreta råd på hur man jobbar med sitt varumärke, presenterar sig, 
mingelteknik samt hur sociala medier kan bli ytterligare en dimension av sitt 
nätverkande.
För mer information om Sophia: www.ypsilon.nu

Pris 200 kr = föreläsning, info om Spinn Off, mingel och fika. 
(kostnadsfritt för deltagare i Spinn Off)

För er som önskar gå vidare med att stärka det personliga varumärket, drar vi i oktober igång den första 
omgången med Spinn Off-utbildningen. Start  i Örnsköldsvik, sedan följer Kramfors/Sollefteå och Härnö-
sand, våren 2014. Kursen är tre halvdagar innehållande workshops, föreläsningar och exklusiva coachning 
och rådgivningstillfällen.
Anmälan till föreläsningen och/eller kursen till vic@maxprofil.se

Det är vi som är kursledare på Spinn Off!Frågor?


